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L'Age de la bière | Reizende tentoonstelling in
Wallonië
Van zaterdag 31 oktober 2020 tot zondag 03 oktober 2021.
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https://www.mpmm.be/

L'Age de la bière (Het Tijdperk van het bier) is een reizende
tentoonstelling gewijd aan deze drank die in onze contreien zeer
populair is. Ze begint in het Huis voor middeleeuws
Maaserfgoed in Dinant en gaat vervolgens naar het Archeopark
van Rochefort, het Gallo-Romeinse museum van Ath en de Abdij
van Villers-la-Ville.

Een streepje geschiedenis
Bier is een alledaagse, feestelijke, rituele of
gastronomische drank en geniet sinds de oudheid
van ononderbroken succes in onze regio.
De middeleeuwen worden gekenmerkt door de bloei
van de monastieke en seculiere brouwerijen.
Het brouwen onderging een metamorfose in de 19e en
20e eeuw als gevolg van de technische en

wetenschappelijke vooruitgang.
In de 21e eeuw zijn de microbrouwerijen geworteld in
de milieuproblematiek.
De biercultuur in België wordt nu erkend als
immaterieel erfgoed van de mensheid.

Wat is er te zien op de tentoonstelling?
Afhankelijk van de locaties waar de tentoonstelling plaatsvindt, zie
je:
interactieve werktuigen
archeologische documenten en voorwerpen
de productie van klassiek gerstenat

Een reizende tentoonstelling
In het Huis voor middeleeuws Maaserfgoed - Dinant
en in Malagne - Archeopark van Rochefort in 20202021 (data nader te bepalen)
In het Gallo-Romeinse museum van Ath, de Abdij
van Villers-la-Ville en het Biermuseum in Stenay
(Frankrijk) in 2021-2022 (data nader te bepalen).
Bierfans zullen deze reizende tentoonstelling zeker smaken!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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